
Шта нам све лепо доноси политичка нова година

Пише: Коста Драганић
понедељак, 31 децембар 2012 14:50

  

- Хоће ли нас и у новој години Тома увесељавати својим порукама на Твитеру?

  

- Да ли ће се остварити сан извесног Аце, љубитеља блокбастера, да глуми насловну
улогу у холивудском римејку Несаломивих?

  

- Да ли ће наш Ивица ипак освојити срце једне хладне црне жене из ЕУ, нежно јој
певајући “Опрости ми Катрин, можда нисам био фин, али си ми тако драга“?

  

- Хоће ли Борис, звани “изађи и бори се“, изаћи на црту земљаку Џеју и његовим
шибицарима са Дорћола и однети им сву лову или ће га ови опељешити до последњег
посланика?

  

- Кад смо код коцке, како ће се завршити партија преферанса наивног Бојана са
партнерима из Војвођанске Развојне Банке?

  

- Хоће ли Чеда опет ићи у планине Анде да у миру медитира о масонима и њиховом
утицају на политички живот Србије?
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  - Хоће ли Млађа успети да извуче свој новац уложен у “Националну Штедионицу“?  - Хоће ли тај Бетовен већ једном запевати и у јагодинском “Врту добре наде“ за наше саполитичке естраде?  - Хоће ли један Веља схватити сурову истину – не пецају се певаљке на геронтолошкицентар, него на праве и дугачке п(р)утеве?  - Да ли ће један Вук за својом звездом Даницом ићи све даље и даље, куда га ноге иравно Косово носе?  

  - Да ли ће други Вук, у дослуху са појединцима из своје странке, и даље бити народнипосланик или ће остати само секретар Светске тениске асоцијације?  - Хоће ли Божа Дерикожа коначно добити други надимак, и још понешто приде (мисли сена патенте из области науке и технике, зашта је и министар био)?  - Неће ли се ваљда историја поновити и бивши брадати премијер проћи сву голготу свогјош чувенијег брадатог претходника?  - Да ли ће један други бивши премијер, познатији као успешан нишки инкасант за струју,направити своју странку у којој ће бити дозвољене фракције за оне који исто мисле?  - Хоће ли градоначелник престонице издејствовати повољни међународни кредит заангажовање Нинџа корњача као контролора ГСП (мало једу, добро бију, и велики суборци за правду)?  

  - Да ли ће нова гувернерка затражити повећање плата запосленима у јавном сектору заонолико колико је она храбро сама себи срезала примања?  - Хоће ли Алиса из бајке испоштовати свој чврст став да политичарима није место успортским форумима, него само спортистима (и шахистима)?  - Хоће ли Расим у новој години опет бити у прилици да у предизборној кампањи унапредодбије свако понуђено министарско место његовој странци, а поготову њему лично?  
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  - Хоће ли министар културе довести извесну Милку и у своју магазу-гаражу, кад ју је већдовео у фоаје Народног позоришта?  - И на крају, уместо закључка, ево једне депримирајући истините српске пословице:“Јака је кобила народ, све издржи“!
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